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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; Personel Daire Başkanlığ’nın, Üniversitemiz 

Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, ekli listede belirtilen öğretim üyesi norm dışı kadro 

taleplerine ilişkin, 30.10.2020 tarih ve E.2000267209 sayılı yazısı ile Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nın, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi 

Zafer KARASU’nun, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı boyunca (bir Yarıyıl) izinli sayılma 

talebinin reddine dair Enstitü Yönetim Kurulunu 20.10.2020 tarih ve 24/357 sayılı kararına ilişkin, 

30.10.2020 tarih ve 2000267672 sayılı dilekçesinin gündeme alınması teklif edildi ve gündeme 

alınmaları oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 348-) Doç.Dr. Mehmet Hamit ÖZYAZICIOĞLU’nun Mühendislik Fakültesi Mekanik 

(İnşaat) Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan Profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları 

okundu. Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu Profesör kadrosuna 

atanmasının kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 349-) Yayınevi Koordinatörlüğü’nün, Yayınevi Yürütme Kurulunun 21.10.2020 gün ve 6 

sayılı (online) oturumunda alınan 2 nolu Prof. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU ve Dr.Öğr.Üyesi Hüsna 

KOTAN editörlüğünde hazırlanan ve 1260 yayın numarası ile Üniversitemiz yayınları arasında 

http://ekitap.atauni.edu.tr adresinde e-kitap olarak yayımlanan Prof.Dr. Avni Gözütok -Armağan 

Kitap- adlı eserin editörlerinin talebi üzerine Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 

(İSAM) veri tabanında (PDF formatında) yayımlanması teklifine ilişkin, 23.10.2020 tarih ve 

E.2000261413 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 350-) Personel Daire Başkanlığ’nın, Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, 

ekli listede belirtilen öğretim üyesi norm dışı kadro taleplerine ilişkin, 30.10.2020 tarih ve 

E.2000267209 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 351-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim 

Dalı Doktora Programı öğrencisi Zafer KARASU’nun, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı 

boyunca (bir Yarıyıl) izinli sayılma talebinin reddine dair Enstitü Yönetim Kurulunu 20.10.2020 tarih 

ve 24/357 sayılı kararına ilişkin, 30.10.2020 tarih ve 2000267672 sayılı dilekçesi okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra; Zafer KARASU’nun sunmuş olduğu belgenin sağlık raporu değil engellilik 

raporu olduğu anlaşıldığından talebin reddine oy birliği ile, 

 

  

karar verildi. 

 


